
 

Nederbörd i mm 
april månad

Avvikelse medeltemperatur
april månad

Procent av normal nederbörd 
april månad

Väder i april 2004

Nederbörd
April månad var ovanligt nederbördsfattig i 
hela området. Det fanns i princip inga skill-
nader inom området, utan alla delar fick ca 
75 % av normal nederbörd.

Temperatur
Det var samtidigt som vi hade låg nederbörd 
också en ovanligt varm april. Även detta 
gällde för hela området. Vi hade ungefär två 
grader högre medeltemperatur än normalt i 
hela området.
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Nederbörd i mm 
maj månad

Avvikelse medeltemperatur
maj månad

Procent av normal nederbörd maj 
månad

Väder i maj 2004

Nederbörd
Nederbörden i maj var i mm i princip lika 
över hela området, ca 50-75 mm. Detta 
innebar däremot att de västra och inre delarna 
fick mellan 50-75 % av normal nederbörd, 
medan de östra fick 100-150 %.

Temperatur
Även temperaturen var i stort sett lika över 
området 10-12°, utom i de allra östligaste 
delarna av Mellansverige som hade något 
lägre temperatur. Utryckt som avvikelse 
mot normal temperatur hade västra och inre 
delarna något över normal temperatur (1°),  
medan övriga hade normal.
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Nederbörd i mm 
juni månad

Avvikelse medeltemperatur
juni månad

Procent av normal nederbörd  
juni månad

Väder i juni 2004

Nederbörd
Variationen i nederbörd under juni var ganska 
stor med ett spann på 50-200 mm. Generellt 
kan man dock säga att de södra delarna av 
vårt område (FiV och ÖSF) hade något högre 
nederbörd än normalt, medan området runt 
Mälardalen hade betydligt högre nederbörd 
än snittet, upp emot dubbel mängd.

Temperatur
I juni månad var temperaturen ungefär lika i 
de olika delarna i området, vilket  den också 
brukar vara. Jämfört med normalåret var det 
dock något kyligare.
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Nederbörd i mm 
juli månad

Avvikelse medeltemperatur
juli månad

Procent av normal nederbörd   
juli månad

Väder i juli 2004

Nederbörd
Stora variationer inom området både i 
mängder och avvikelser från normalåret. De 
största regnmängderna drabbade de södra 
delarna av vårt område. Värst var det dock 
söder om oss.

Temperatur
Även i juli hade vi i princip samma medel-
temperatur i hela området, 14-16°. Jämfört 
med normalåret var det ca 1° lägre snitttem-
peratur i hela området.
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